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BOT 101General Botany (1)110ق12-11علومنبات وميكرويس السوداني. د.أتقنية حيوية

BOT 101General Botany (1)13م11-10علومنبات وميكرومحمد دياب. د.اتقنية حيوية

ZOO 101General Zoology (1)110ق1-11علومحيوانايمان عباس . د.أتقنية حيوية

CHM 101General Chemistry (1)12ق3-1علومكيمياءعلي نصار. د.اتقنية حيوية

PHY 105General Physics (1)121ق11-9علومفيزياءوليد إسماعيل. دتقنية حيوية

MAT 103General Mathematics 11ق1-11علومرياضياتحسن زيدان. د.أتقنية حيوية

UNI 101Human rights110ق5-3علومحقوقحليم رجب كمال. دتقنية حيوية

UNI 102English language110ق5-3علوماداباحمد مادح. دتقنية حيوية

مميز

BOT 101General Botany (1)110ق12-11علومنبات وميكرويس السوداني. د.أكيمياء حيوية

BOT 101General Botany (1)13م11-10علومنبات وميكرومحمد دياب. د.اكيمياء حيوية

ZOO 101General Zoology (1)110ق1-11علومحيوانايمان عباس . د.أكيمياء حيوية

CHM 101General Chemistry (1)12ق3-1علومكيمياءعبد المطلب رمضان. د.أكيمياء حيوية

PHY 105General Physics (1)121ق11-9علومفيزياءوليد إسماعيل. دكيمياء حيوية

MAT 103General Mathematics 17م11-9علومرياضياتحسن زيدان. د.أكيمياء حيوية

UNI 101Human rights110ق5-3علومحقوقصابر فتحي السيد. دكيمياء حيوية

UNI 102English language110ق5-3علوماداباحمد مادح. دكيمياء حيوية

General Biology 115ق11-10علومنبات وميكروايثار عبد الرشيد. د.انانوتكنولوجي

Human Rights15ق5-3علومحقوقماهر أبو خوات. د.أنانوتكنولوجي

General Chemistry 112ق3-1علومكيمياءعلي نصار. د.انانوتكنولوجي

Calculus 115ق3-1علومرياضياتأحمد المغربى. د.انانوتكنولوجي

English Language118ق4-2علومادابأيمن الحلفاوى. د.أنانوتكنولوجي

General Chemistry 215ق12-11علومكيمياءهناء منصور. د+سامية السجيني. د.انانوتكنولوجي

General Physics 1121ق11-9علومفيزياءوليد إسماعيل. دنانوتكنولوجي

Classical Mechanics17م1-11علومفيزياءطاهر شرشر. د.أنانوتكنولوجي

مميز

BTC201Fundamental of biotechnology21ق12-10علومنبات وميكروعزيزة الخولى. دتقنية حيوية

BOT201Plant Cytology   21ق1-11علومنبات وميكرومي لبيب. دتقنية حيوية

MIC201Microbiology   21ق2-12علومنبات وميكروياسر حمدته. دتقنية حيوية

BOT203Genetics23م1-11علومنبات وميكروسليمان هارون. د.أتقنية حيوية

BOT205Introduction to Plant Ecology & Taxonomy  21ق11-9علومنبات وميكرويس السوداني. د.أتقنية حيوية

CHM201Principles of Analytical Chemistry21ق2-1علومكيمياءعمرو بلتاجي. د.اتقنية حيوية

PHY201Biophysics27م3-1علومفيزياءكمال رياض. د.أتقنية حيوية

مميز

Introduction to Statistics & Probabilities
8م1-11علومرياضياتمحمد خليفة. دنانوتكنولوجي2

Electronics
8ق1-11علومفيزياءاحمد عتلم. دنانوتكنولوجي2

Fundamental Microbiology
2ق10-9علومنبات وميكروايثار عبد الرشيد. د.انانوتكنولوجي2

Biophysics
7م3-1علومفيزياءكمال رياض. د.أنانوتكنولوجي2

Computer science 2
قاعة السيمنار11-39-1علومحاسباتأحمد سمير. دنانوتكنولوجي2

Electromagnetic Theory
7م2-12علومفيزياءوليد إسماعيل. دنانوتكنولوجي2

Solid physics
17ق12-10علومفيزياءمحسن مسعد. د.أنانوتكنولوجي2

Elasticity
5ق11-9علومفيزياءعبدالحميد الشاعر. د.انانوتكنولوجي2

Thermodynamics
2ق4-2علومفيزياءاحمد رياض. دنانوتكنولوجي2

مميز

Zoo 201Hematology
2ق1-11علومحيوانايناس قاسم. دكيمياء حيوية2

Zoo 202Cell biology
3ق3-1علومحيواننورا  غانم. د.اكيمياء حيوية2

BCH 201Fund of Biochemistry
2ق1-11علومكيمياءإبراهيم حلمى. د.أكيمياء حيوية2

Chem 102Organic Chemistry
5ق11-10علومكيمياءهناء منصور. د+سامية السجيني. د.اكيمياء حيوية2

Mic 208Genetics
3م1-11علومنبات وميكروسليمان هارون. د.أكيمياء حيوية2

Bot 201Microbiology
2ق11-10علومنبات وميكروايثار عبد الرشيد. د.اكيمياء حيوية2

Sta 201Biostatics
8م1-11علومرياضياتمحمد خليفة. دكيمياء حيوية2

مميز



المكانالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألحدالسبتالقسم القائم بالتدريسالمحاضرالرنامجالمستويأسم المقرر

Size and Fabrication of nanomaterials 
2ق1-11علومفيزياءوليد إسماعيل. دنانوتكنولوجي3

Fundamentals of nanomaterials
5ق3-1علومفيزياءمحمود سعد. دنانوتكنولوجي3

Nanocatalysis
15ق11-9علومكيمياءابتسام محمد. دنانوتكنولوجي3

Energy conservation
5ق11-9علومفيزياءسويلم شرشير. دنانوتكنولوجي3

Optoelectronics
5ق3-1علومفيزياءعبدالحميد الشاعر. د.انانوتكنولوجي3

Advanced quantum mechanics
1ق11-9علومفيزياءمحمد شهاب. دنانوتكنولوجي3

Computational of nanomaterials
5ق3-1علومفيزياءياسر عبده. دنانوتكنولوجي3


